
NR 13, 2018 
Hals Rideklub 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 6. november 2018 fra kl. 19.00- 21.00. 

Til stede: Konny, Helene, Ulla, Mette, Bettina. Ikke til stede: Tony, Rikke. 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. oktober 2018 
Referatet vedhæftes dagsordenen 
Beslutning: 
I de få situationer hvor en underviseren er nødt til at aflyse undervisningen, skal flytningen af 
undervisningen aftales med eleverne senest en uge før den planlagte undervisning og den 
flyttede undervisning skal gennemføres inden for den sammen måned. 
Den undervisningsansvarlige (Tony) skal godkende flytningen. 
 

2. Budgetopfølgning v/ kassereren 
Bilag vedhæftet 
Beslutning: 
Budget godkendt. 
 

3. Status medlemslisten 
Medlemslisten vedhæftet 
Beslutning: 
Medlemslisten gennemgået. 
 

4. Valg af nyt medlemmer til Breddeudvalg: 
Henriette er indstillet på at indtræde i Breddeudvalget. 
Beslutning: 
Godkendt. 
 

5.  Valg af nye medlemmer til Materieludvalget  
Teddy Pedersen og Henrik  Andersen (Viktorias far) er indstillet på at indtræde i Materialeudvalget.  
Beslutning: 
Godkendt. 
 

6. Valg af yderligere et medlem til PR-og Sponsorudvalget 
Henriette er indstillet på at indtræde i PR- og Sponsorudvalget  
Beslutning: 
Godkendt. 
 

7. Nyt fra udvalgene 
– Undervisningsudvalget 
Møde med underviserne i uge 44. Underviserne skal huske at lægge månedsundervisningsplan på 
Facebook. 
 
– Stævne – og breddeudvalget 
Møde torsdag den 1. november.  
Halloween fest blev aflyst, der var ingen tilmeldte. 



Arbejdsdagen var positiv. Der blev lavet meget.  John var glad.  
Stævne og julefest den 24. november. Tilmelding er ude. 
Der bliver fortsat brugt for meget tid på opfølgning, det tager tid og energi fra den der skal følge 
op, fremadrettet SKAL deadline overholdes i forhold til tilbagemeldinger. 
 
- Cafeterieudvalget 
- Sponsorudvalget 
Sponsoraftalen med Tømmergården er forlænget med 2 år. 
 
- Juniorudvalget 
- Materialeudvalget. 
 

8. Samarbejdet med Rikke og John 
Beslutning: 

              Alle heste bliver fodret med Aktiv grovfoder på foldene fra den 1. september hvert år. 

              Der bliver fodret med Equisane, havre, roepiller og lucerne fra den 1. november. 

              Hvis klubbens heste skal fodres med andet foder end ovenstående, så skal klubben købe det selv. 

              Når klubbens heste skifter fold vil Rikke skrive på tavlen i stalden hvor den er flyttet hen. 

              På søndag den 11. november er der kursus for parthavere i udmugning kl 13. 

              Tony har ansvar for udmugningsplanen og Rikke kan kontakte Tony hvis der er bokse der ikke  

              er taget, eller er taget for dårligt. 

 

9. Fremlæggelse af forslag til Hals Rideklubs budget 2019 v./ Ulla 
Budgetforslag eftersendes 
Beslutning:  
Budget for 2019 godkendt 
 

10. Eventuelt 
Kort orientering om status på undervisning til Efterskolen.   

 

 
       
 
  


